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  خارجہ   وزارت   تک  2022  اگست   25-22  نے  لیکفیل  تنزین  عالی جناب   جنرل  سکریٹری   کے بمسٹیک  

 ۔ کیا دورہ  کا  ہندوستان  پر  دعوت  کی کمار سوربھ جناب ( مشرق) سکریٹری  کے

  مارچ   30)  اجالس  سربراہی  گزشتہ  ساتھ  کے  جنرل  سکریٹری  کے بمسٹیک  دوران،  کے  دورے۔  2

  مزید   اور   استحکام  کے  ڈھانچے  جاتی  ادارہ بمسٹیک تحت   کے  چارٹر بمسٹیک گئے  اپنائے   میں(  2022

  توانائی  اور  تعاون  سمندری  مینجمنٹ،  ڈیزاسٹر  گردی،  دہشت   انسداد ۔  گئی  کی  چیت   بات  تفصیلی پر  ترقی

  پر   بڑھانے   آگے   سے   تیزی   کو   تعاون   میں   شعبوں   مخصوص   میں   قیادت   کی   ہندوستان   سمیت   سالمتی   کی

  اور   تجارت   اور  رابطے  خاتمے،   کے  غربت  میں  شعبوں  ترجیحی   تین  کےبمسٹیک   ۔ہوئی چیت   بات  بھی

 ۔ گیا لیا  جائزہ بھی  کا سرگرمیوں کی  تعاون  جاری  میں کاری  سرمایہ

  نیشنل   سیکرٹری،   ممبر  اور   پاور،  سیکرٹری   ایڈوائزر،  سیکورٹی   نیشنل   ڈپٹی   نے   جنرل   سیکرٹری ۔  3

 ۔ لیا جائزہ کا  تعاون  بمسٹیک میں شعبوں  سیکٹرل اور کی مالقات  سے  اتھارٹی مینجمنٹ  ڈیزاسٹر

  عوامی   ایک   اہتمام  زیر  کے   سسٹمز  انفارمیشن  اینڈ   ریسرچ   لیے  کے  ممالک  پذیر   ترقی   نے   انہوں ۔  4

  ذریعے   کے   رول-  داری  شراکت بمسٹیک کی  "  تھا  عنوان  کا   جس  کی  شرکت   بھی  میں  سیشن  انٹرایکٹو

  میں   دہلی   نئی  اور  سفیروں  کے   میانمار   اور   بھوٹان لینڈ،  تھائی  میں   جس"  دینا تشکیل  نو   سر از  کو  ترقی

 ۔ کی شرکت  بھی نے  کاروں  سفارت  سینئر  کے بمسٹیک کے مشن سفارتی 

  کمار   راج   ڈاکٹر   مملکت   وزیر   کے   تعلیم   اور  امور   خارجہ  کو   2022  اگست   24  نے   جنرل  سکریٹری ۔  5

  کے   سیکرٹریٹ  بمسٹیک پر  طور   رسمی   نے  مملکت   وزیر  پر   موقع  اس۔  کی  مالقات   سے  سنگھ  رنجن 

کہ    کیا   حوالے   چیک   کا   ڈالر   امریکی   الکھ   10  لیے   کے   بجٹ   آپریشنل    سربراہی  بمسٹیک آخریجو 

 فالو اپ میں سامنے آیا۔  کی  اعالن کے اعظم  وزیر  میں اجالس

  پر (  لینڈ   تھائی   اور  لنکا   سری   نیپال،   میانمار،  بھارت،  بھوٹان،  دیش،  بنگلہ)  ممالک   رکن   7۔ بمسٹیک  6

  منعقدہ  میں   میزبانی  کی  لنکا  سری۔  ہیں  منحصر   پر  اس  یا  ہیں،  متصل  سے  بنگال   خلیج   جو  ہے  مشتمل

  دستخط   پر  اس   اور  اپنایا  کو   چارٹر  بمسٹیک نے  رہنماؤں  دوران،   کے   اجالس  سربراہی  بمسٹیک آخری

  کے   تنظیم  عالقائی   مکمل  ایک  ساتھ  کے  شخصیت   قانونی  االقوامی   بین  مخصوص   ایک  نے  جس  کیے

  بڑھانے   آگے   کو   ایجنڈے   کے   تعاون   عالقائی   کے بمسٹیک ہندوستان۔  کیا  مکمل  کو   ارتقا   اپنے   پر   طور 



  عالقائی   متحرک   ایک   لیے  کے   تعاون   اقتصادی   اور  ترقی   میں   خطے   کے   بنگال  خلیج   کو  بمسٹیک اور

  طرح   پوری   لیے   کے   کرنے  کام   ساتھ   کے   ممالک  رکن   کے بمسٹیک لیے  کے  بنانے   پر   طور   کے   تنظیم 

 ۔ ہے  پرعزم

 

 دہلی  نئی 

 2022 ،اگست 26

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be 

referred to as the official press release. 


